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అల్లా హ్ ేయుతో  
అనంత కయుణాభముడె, అపయ కిపశీల్ుడె 



హజ్ ద్ధతేల్ు 
హజ్జె  తభతేు  

హజ్జె  ఖిరన్ 

హజ్జె  ఇఫ్ాద్ 

ఉభరహ్ + హజ్ 

కేవల్ం హజ్  

ఉభరహ్ + హజ్ 



హజ్జె  తభతేు  

అల ాంట ిరజల కొయకు ఎవమ ైత ే  
• తగినాంత సభమాం కలిగి ఉననామో 
• ఉభరహ్ & హజ్ చేమ సాంకలిపాంచనమో 
• తగిన స్థో భత కలిగి ఉననామో 
• ఖఽమానీ వువు తభతో తీసఽకురెళ్ళమో 
• భకా నిరసఽలు కమో 



హజ్జె  ఖిరన్ 

అల ాంట ిరజల కొయకు ఎవమ ైతే 

• ఉభరహ్ & హజ్ చేమ సాంకలిపాంచనమో 
• తగిన స్థో భత కలిగి ఉననామో. 
• ఖఽమానీ వువు తభతో తీసఽకురెళ్తనమో  



హజ్జె  ఇఫ్ాద్ 
 

అల ాంట ిరజల కొయకు  ఎవమ ైతే 

• హజ్ భ తరబే చేమ సాంకలిపాంచనమో 
• తగినాంత సభమాం కలిగి లేమో 
• భకాలో నిరసాం ఉాంటామో 



కొన్నన సఽననతే ఆచయణల్ు 

• గోళ్ైళ కతి్తమిాంచఽకొనఽట 

• చాంకలోో ని రెాంటరర కలు తీముట  

• మీస్లు కతి్తమిాంచఽట 

• గ డ్డాం సమిచేసఽకొనఽట 

• ననభి క్రాంద ిరెాంటరర కలు తీముట   



మీఖలత్  

మీఖ త్ అాంట ేఏమిటి ? 

మీఖ త్ అాంటే కలాం / నుర ాంతాం సమిహద్ఽు . 

ఉభరహ్ కొయకు ఎుపడ ైనన ఇహ్రాం ధమిాంచ 

వచఽు. కనీ హజ్ కొయకు భ తరాం నిమణీత 

కలాంలో, నిమణీత స్ో నాంలోనే ఇహ్రాం స్ోత్త 

లోనిక్ రరేశాంచనలి. 

 
రేమవేయు మీఖ తే స్ో ననలు ఏవి? 



మీఖలత్  
• ద్ఽల్ హృల ైపహ్ – భదీనన –  400 క్.మీ. 
   (అఫాార్ అలీ) 

• జుహృపహ్ (మనృగ్) - స్మిమ  - 187 క్.మీ.   

• ధనత్ ఇర్్ – ఇమఖ్ – 89 కి.మీ. 
• ఖర్ా అల్ భనజిల్ - నజ్ు  - 85 కి.మీ. 

• మలాంలాం – మభన్ – 60 కి.మీ.  



AREA OF HARAM 

మీఖలత్ 

మల్ంల్ం 

జుహృపహ్  
(రబిగ్) 

ధాతే ఇర్్ఖ 
ఖర్ఖన అల్ భనజిల్  

(అల్ స ైల్) 

భుసా ంల్ కొయకు ావకు భుహభమద్ (స)  
న్నయణయంచిన మీఖలతేల్ు  

N 

W 

E 

S 

ద్ఽల్ హృల్ ైపహ్ 
(అఫయార్ఖ అలీ) 



మీఖలత్ వద్ద  ఏమి చేమలలి  
• వీలభతే గుసఽల్ చేమ లి   
• వుద్ా చేమ లి 
 

• నిమాత్ చేమ లి* 

• ఇహ్రాం స్ోత్తలోనిక్ రరేశాంచనలి  
      హజ ె  తభతేి ఉదన. ఉభరహ్ 



మీఖలత్ వద్ద  
• నభలజు  

 పర్ు నభ జుల తమేత నిమాత్ చేముట 
సఽనాతే.  
 ఒకరేళ్ అది పర్ు నభ జు సభమాం 
కకనుథ భనన, మీయు నిమాత్ చేమవచఽు 
 ఒకరేళ్ భస్ెద్ లో  రరేశస్తి , 2 యకతేల 
తహమాతేల్ భస్ెద్ నభ జు చేమ లి 



ఇహ్రం 
 

•  ుయుషేల్ు - ఇజ్ార్ఖ భరిము రిదా  
- కుట్టఫడన్న & భుద్ఽయు యంగుల్ల్ో ల్ేన్న 
రజండె భలభూల్ు (తెలా్ట్)ి వస్తు ా ల్ు 

• సు ీల్ు – ాతేాక ఇహ్రం ద్ఽసఽు ల్ు ల్ేమీల్ేవు  
- ఇస్తా మీమ షరిఅహ్ అనఽభతంచిన ఏ 
స్తధాయణ ద్ఽసఽు ల్ ైనా ధరించవచఽు. 



ఇహ్రం ల్ో అనఽభతంచఫడినవి 

 గొడెగు వడెట్ 

 ఇహ్రం ఫట్టల్ు భలయుుకొనఽట్ 

 సఫుు వడకుండా గుసఽల్ చేముట్ 

 ఇహ్రం ఫట్టల్ు కడిగి, తరిగి వట్ినే వడెట్ 
 భుఖం కడెకొొనఽట్ 

 వుద్ా చేముట్                     .... 



ఇహ్రంల్ో అనఽభతంచఫడనివి 

 అవసయమ ైతే నీడల్ో న్నల్ుచొనఽట్ 

 చేల్ు ట్టట ట్ 

 ఫెల్ుట , యుు .. వడెట్ 

 చెుల్ు వడెట్                 ... 



 ఇంజ్జక్షనఽ 
భంద్ఽల్ు  
 ఆరేషనఽ  
 నఽన కించఽకొనఽట్ 

 మిస్తాక్ వడకం 

 అద్దంల్ో చాసఽకొనఽట్    ..... 

ఇహ్రంల్ో అనఽభతంచఫడనివి 



 ద్ఽట్ ికుకొనఽట్ (తల్నఽ వదిలి) 
 విషజ్ంతేవుల్ు, ుయుగుల్నఽ చంుట్ 
భగవయు వ ండ ిఉంగయం ధరించఽట్ 

 గమలల్ ైనా దోషమేమీ ల్ేద్ఽ 

ఇహ్రంల్ో అనఽభతంచఫడనివి 



ఇహ్రం ల్ో న్నషేధమ ైనవి 

 భయరాబయుల్ శరీయక కల్యక 
 అశాీల్ సంభయషణల్ు 
 చెడె ావయున  

 పో రట్యల్ు & వదోవదాల్ు  
 అల్లా హ్ కు &  ావకుకు అవిధేమత 
 వ ంట్టా కల్ు కతురించఽట్ 

 గోళ్ైు కతురించఽట్ 



 ుయుషేల్కు కుట్టఫడిన ద్ఽసఽు ల్ు 
 ట్ో, తల్పగ ముద్ల్ ైనవి 

 ుయుషేల్ కొయకు మేజ్ోళ్ైు 
 కలిచీల్భండల్లన్నన కే ఫూట్టా  

 అతుయు ల్ేదా అతుయు ూసన ద్ఽసఽు ల్ు 
  లుు సంాదింుల్ు 
 నేల్ ై ఉండే జ్ంతేవుల్నఽ వేట్యడట్ం  

ఇహ్రంల్ో న్నషేధించఫడినవి 



ఇహ్రంల్ో న్నషేధించఫడినవి 

 తల్ ద్ఽవుాకొనఽట్ – వ ంట్టా కల్ు  
 రల్కుండా జ్ాగరతు  డెట్ 

 వుద్ా చేసేట్ుడె జుట్టట  రల్ుట్ 

 తల్నాన  ూసఽకొనఽట్ 

 భుద్ఽయు యంగు ఇహ్రం ద్ఽసఽు ల్ు  
 భుఖం & తల్ కుకొనఽట్ 



 తలిుమల  

ల్ఫెైుక అల్లా హృభమ ల్ఫెైుక్, ల్ఫెైుక ల్లషరీక ల్క 
ల్ఫెైుక్, ఇననల్ హమ్ ద్, వనానభత, ల్కవల్ భుల్ొ, 
ల్లషరీక ల్క్ – హ్జ్యమలానఽ ాబూ హ్జ్యమలానఽ. 
హ్జ్యమలానఽ. నీకజవాయౄ భయగస్తాభుల్ు ల్ేయు. 
న్నశ్ుమంగ సకల్ ాశ్ంసల్ు, సరానఽగరహ్ల్ు, 
సరాధికరల్ు నీవే. నీకజవాయౄ భయగస్తాభుల్ు ల్ేయు.  



తలిుమల 
 న్నల్కడగ, సియంగ, ాశంతంగ   
 ుయుషేల్ు బిగగయగ 
 సు ీల్ు తకుొవ సాయంల్ో 
 ఇఫయా హ ం అల్ ైహిసుల్లం దాార ఇచిున 
అల్లా హ్ ల్ుుకు ఫద్ఽల్ుగ 
సిషటల్ోన్న ాతదీ తలిుమల ల్ుకుతేంద ి 



తలిుమల 
 (భనసఽుల్ో ల్ుకవద్ఽద ) 
 అంతరమం ల్ేకుండా ల్కలి 

 దాల్ు తగిగంచవద్ఽద  
 భూడె భూడె స్తయుా  ల్కలి 

 ద్యౄద్ చద్వలి 

ాత నభలజు తరాత ల్కలి 



తలిుమల 
భసెద్ అల్ హయమ్ ల్ోన్నకి ావేశంచే 
వయకు తలిుమల ల్ుకుతనే ఉండాలి. 



భసదద్ అల్ హయమ్ ల్ో 
ావేశంచేట్ుడె లికే ద్ఽఆ  

అల్లా హృభమ ఇఫ్ుహ్ లీ అఫయాఫ యహమతక  
ఓ అల్లా హ్ ! నీ కయుణా దాారల్నఽ నా 

కొయకు తెయుచఽ 









హజ్జా అసాద్  

యుకునఽల్ 
మభలనీ 

యుకునఽల్ 
ఇరఖ్  

యుకున్ 
అష్ా మ్ 



హజ్జా అసాద్  



భుల్ుజ్మ్ 





భఖలమ  ఇఫయా హ ం  



హ్తమ్ 

భతాఫ్ 



రజండె యకతేల్ సఽననత్ 



భరా 

సఫ్ 

భఖలమ  ఇఫయా హ ం 

తవఫ్ 

హజ్జా అసాద్  
ఆకచు 
ట్ృాఫుల్ ైట్ట 

హ్తమ్ 

కఫయ 

యుకునఽల్ మభనీ 

భసెద్ అల్ హయమ్  

సల్లం దాాయం 



ఉ భర హ్ 



కఫయ ై ముద్ట్ి చాు డినుడె 
చేసే ద్ఽఆ సాకరించఫడే అవకశ్ం ఉంది 

 
)అది ద్ఽఆ సాకరించఫడే సభమం( 

 



భకొల్ో ఉభరహ్ 

• ఉభరహ్ ఇల్ల ూరిు చేమలలి  

 వుద్ా ల్ో ఉండాలి 

 తవఫ్  

తవఫ్ కొయకు న్నమాత్* చేమలలి  





ఆకుచు ట్ృాఫుల్ ైట్ట 

హజ్జా అసాద్ 



తరఫ్ - రద్క్షిణ 

ుయుషేలు ఇహ్రాం  ైవస్ి ా నిా కుడిబుజాం ై 
నఽాండ ితొలిగిాంచి, చాంక క్రాంద్ఽగ చఽటరు కోరలి. 
హజ ర అసేద్ భూల నఽాండి నుర యాంభిాంచనలి.  
హజ ర అసేద్ నఽ భుదను డనలి లేదన కుడ ిచేతోి  
ద్ాయాం నఽాంచి స్ ైగ చేమ లి. 

నృస్ిల ో హ ిఅల ో హృ అకార్ అని లకలి 



కఫయ 

తరఫ్ - రద్క్షిణ 

 కఫా మీ ఎడ్భరెైు ఉాండేటరో  రద్క్షిణ 
చేసాి  భయల  హజ ర అసేద్ భూలకు 
చేయుకోరలి  
 

హజ్జా అసాద్  

యుకున్ ఇరఖీ 
యుకున్ ష్మీ 

యుకున్ మభలనీ 

హ్తమ్ 



తరఫ్ - రద్క్షిణ 

 ముద్ట ి భూడ్ె రద్క్షిణలలో ఇహ్రాం 
వస్ి ా నిా కుడి బుజాం క్రాంద్ చఽటరు కోరలి 
(ఇదిిఫా), వడివడిగ నడ్రలి (యభల్).  
 హ్త్తమ్ ఫమట నఽాండ ితరఫ్ చేమ లి.  



తరఫ్ - రద్క్షిణ 

 

 భూడ్వ రద్క్షిణ తమేత ఇహ్రాం 
వస్ి ా నిా కుడి బుజాం  ైభయల  కుపకోరలి 

 భూడ్వ రద్క్షిణ తమేత భ భూలుగ 
నడ్సాి , మిగిలిన రద్క్షిణలు ూమిిచేమ లి 



తవఫ్ - ాద్క్షిణ 

 తపక వుద్ా స్ోత్తలో ఉాండనలి  
 నుర యాంభిాంచ ేస్ో నననిా నియోక్ష్ాాం చేమవద్ఽు  

 తరఫ్ లో అల ో హ్ నఽ సఽి త్తాంచనలి 

 ఖఽర్ఆన్ నఽాండ ిఠిాంచవచఽు 

 ఏ ద్ఽఆ అభనన చేమవచఽు 

 అల ో హ్ యొకా ఏ ధనానననెైానన 
సిమిాంచవచఽు 



తరఫ్ - రద్క్షిణ 

మభనీ భూల్ & హజ్జాఅసాద్ ల్ భధా 
 
 ఏడ్ె రద్క్షిణలలోనా ఇల  ఠిాంచనలి 

ఓ భల ాబూ, ఇహల్ోకంల్ో భలకు భంచిన్న ాస్తదించఽ 
భరిము యల్ోకంల్ోనా భలకు భంచిన్న ాస్తదించఽ.    
ఇంక భభుమలిన నయకగిన శక్ష నఽండి కపడె. 



రతేాక సాచనలు - తరఫ్ 

 7వ రద్క్షిణ ూయిభన తమేత, అకాడి 
నఽాండి సభీ కొయకు సనూ రెైు రెళ్ళక 
భుాంద్ఽ, హజ ర అసేద్ రెైు త్తమిగి కుడి 
చేతోి  స్ ైగ చేసాి  నృస్ిల ో హి అల ో హృ అకార్                
అని లికలి. 



రతేాక సాచనలు - తరఫ్ 

 భధాలో ఆకుాండన తరఫ్ రద్క్షిణలు 
ూమిి చేముట సఽనాత్.  
 తరఫ్ చేస్తటుపడ్ె ఎవమికీ ఇఫాాంది 
కలిగిాంచవద్ఽు . 
 తరఫ్ లో మీకు ఎవమ ైనన ఇఫాాంది 
కలిగిస్తి  రమి  ైకోగిాంచఽకోవద్ఽు .  



రతేాక సాచనలు  - తరఫ్ 

 మీ స్భ నఽలు బద్రయచఽకోాండ ి

 క్రాంద ిడ్ెనా వసఽి వులనఽ తీసఽకోవద్ఽు . 
 హజ ర అసేద్ వద్ు  తరో సఽకోవద్ఽు . ద్ాయాం 
నఽాండ ేమీ కుడ ిఅయచేత్తతో స్ ైగ చేస్, దననిని 
భుదను డిత ేచనలు. 



రతేాక సాచనలు - తరఫ్ 

 నిక్భ లిన భ టల నఽాండి ద్ాయాంగ 
ఉాండ్ాండ ి

 ఒకరేళ్ టాభల ట్ రెళ్ళవలస్న అవసయాం 
ఏయపడిత,ే భూడ్వ రద్క్షిణ తమేత తరఫ్ 
ఆ, మీ అవసమనిా ూమిిచేసఽకోవచఽు.  
 పర్ు నభ జు ఆయాంబబ ైనుడ్ె తరఫ్ 
ఆనులి. ఎకాడ ైతే తరఫ్ ఆనుమో, నభ జు 
తమేత అకాడ ినఽాండ ేభయల కొనస్గిాంచనలి 



రతేాక సాచనలు – తరఫ్  
 మీ స్ౌలఫాానిా ఫటిు  తరఫ్ నఽ రేమవేయు 
అాంతసఽి లలో ూమిిచేమవచఽు.  
 ఒకరేళ్ తరఫ్ రద్క్షిణల సాంఖా భమిు 
నుథ త,ే మీకు గుయుి నా తకుావ సాంఖానే 
ల కాలోనిక్ తీసఽకుని, మిగిలిన తరఫ్ 
రద్క్షిణలు ూమిిచేమ లి 



భకొల్ో ఉభరహ్ 
• ఉభరహ్ ల్ో చేమవల్సన ఆచయణల్ు  
 7 తవఫ్ ాద్క్షిణల్ు 
 భఖ బ  ఇఫరా హ ాం వద్ు  మ ాండ్ె యకతేల 
సఽనాతే నభ జు.  (ముద్ట ి యకతేలో 
సాయతేల్ కపయౄన్ & 2వ యకతేలో 
సాయతేల్ ఇఖ్ ో స్ ఠిాంచనలి) 



భఖ బ  ఇఫరా హ ాం 

 యదీుగ ఉాంట,ే భఖ బ  ఇఫరా హ ాం వద్ు  
చేమవలస్న మ ాండ్ె యకతేల నభ జునఽ, 
అల్ భస్ెద్ అల్ హయమ్ లో ఎకాడ ైనన 
చేసఽకోవచఽు. అల  కకుాండన భఖ బ  
ఇఫరా హ ాం వద్ున ే నభ జు చేమ లని ఇతయ 
హ్జీలనఽ ఫలవాంతాం చేమవద్ఽు  







భరా 

సఫ్ 



సభీ 
 ఏడ్ె తరఫ్ రద్క్షిణలు ూమిి చేస్న 
తమేతన ేసభీ చేమ లి. 
 సనూ గుటు నఽాండ ినుర యాంభిాంచనలి  

 కఫా రెైు త్తమిగ,ి  
 నృస్ిల ో హ ిఅల ో హృ అకార్ అని లకలి 



సభీ 
 సనూ గుటు ై ఇల  ఠిాంచనలి. 

ఇననసుఫ్ వల్ భయాత మిన్ షఆఇరిల్లా హ్. పభన్ హజె్ల్ ఫైెత అవితభయ పల్ల 
జునాహ అల్ ైహి ఐ మతవాప బిహిభల వ భన్ తతవాఅ ఖజైర. పఇననల్లా హ 

ష్కియున్ అలీమ్. 

న్నశ్ుమంగ! అసుఫ్ భరిము భరాల్ు అల్లా హ్ యొకొ చిహ్నల్ల్ోన్నవి. కఫట్ిట  
వట్ి భధా నడవట్ం వల్న హజ్ ల్ేక ఉభరహ్ చేసే వరి ై ఎల్లంట్ి పం ల్ేద్ఽ. 
భరిము ఎవరజైతే సాచఛంద్ంగ భంచి చేస్తు రో, న్నశ్ుమంగ అల్లా హ్ అల్లంటి్ 

వరిన్న తక గురిుస్తు డె, ఆమననీన ఎరిగినవడె.  



సభీ 

 సనూ నఽాండ ిభమే రెైు రెయీళలి   
 ఆకుచు ల ైటో భధా యుగు యుగున 
నడ్రలి. అవి దనటిన తమేత భయల 
భ భూలుగ నడ్ెసాి  భమే చేయుకోరలి. 



న్నశ్ుమంగ! అసుఫ్ భరిము భరాల్ు అల్లా హ్ యొకొ చిహ్నల్ల్ోన్నవి. కఫట్ిట  వట్ి భధా 
నడవట్ం వల్న హజ్ ల్ేదా ఉభరహ్ చేసే వరి ై ఎల్లంట్ి పభూ ల్ేద్ఽ. భరిము ఎవరజైతే 
సాచఛంద్ంగ భంచి చేస్తు రో, న్నశ్ుమంగ అల్లా హ్ అల్లంట్ి వరిన్న తక గురిుస్తు డె, ఆమననీన 
ఎరిగినవడె.   (2:158) 

భరా భూల్ 

సఫ్ భూల్ 

కఫయ 



సభీ 
సఫ్ గుట్ట భరా గుట్ట 

1 

6 

5 

4 

7 

3 

2 



హల్ఖ్ 

మీ ఉభరహ్ ూయిభాంది 
ఇక ఇహ్రాం స్ోత్త నఽాండి ఫమటడనలి 



హజ్ 

 حج



ద్ఽల్ హిజెహ్ 7వ తేదీ మౌభుజెీనన 
అల్ంకయణ దినం 

• వ ంట్టా కల్ు సరిచేసఽకోవలి 

• మీస్తల్ు కతురించఽకోవలి  

• గజడడ ం సరిచేసఽకోవలి 
• గోళ్ైు కతురించఽకోవలి 



భకొ మీనా భుజ్దలిపహ్ అయపహ్ 



ద్ఽల్ హిజెహ్ 8వ తేదీ 
• గుసఽల్ చేమ లి 

• ఇహ్రాం ధమిాంచనలి & పజ్ర నభ జు చేమ లి  

• మీననకు చేయుకోరలి 

• రటి రటి రేళ్లోో  ఖస్ర చేస్ దొహర్, అస్ర, 
భగిరబ్ & ఇష నభ జులు ూమిి చేమ లి 

మౌభుల్ తమిామ  

•హజ్ నిమాత్ చేసఽకోరలి* 





మీనాల్ో అగిన బమంల్ేన్న,  
చలా్ట్ి గలితో న్నండిన 

 ాశంతమ ైన గుడారల్ు.  



ద్ఽల్ హిజెహ్ 9 వ తేద ీ

• మీననలో పజ్ర నభ జు 

• సగౌయవాంగ అయపహ్ చేయుకొనఽట 

• అయపహ్ లో దొహర్ & అస్ర నభ జులు 
ఖస్ర చేస్ ూమిిచేముట 

• అయపహ్ లో ఉఖాఫ్ చేముట అాంటే 
అల ో హ్ నఽ రేడ్ెకుాంటృ నిలఫడ్ెట 

మౌభుల్ అయపహ్ 





Masjid Nimr  

భసె దె న్నభలర 



ద్ఽల్ హిజెహ్ 9 వ తేద ీ

మౌభుల్ అయపహ్ 

• సామాసిభమాం అవగనే భుజులిపహ్ 
కు రెయీళలి. అయపహ్ లో భగిరబ్ నభ జు 
చేమకడ్ద్ఽ.  



ద్ఽల్ హిజెహ్ 9వ తేదీ 
• భగిరబ్ & ఇష నభ జులు భుజులిపహ్ 
లో ఖస్ర చేస్ ూమిి చేమ లి  
• భుజులిపహ్ లో మత్తర గడ్నులి  
• 7 కాంకయ మళ్ైళ ఏయుకోరలి 



భుజ్దలిపహ్ ల్ో రతా గడట్ం 



భుజ్దలిపహ్ ల్ో కంకయరళ్ైు ఏయుకొనఽట్ 



ద్ఽల్ హజ్ 10వ తేదీ 
• భుజులిపహ్ లో పజర్ నభ జు చేముట  
• మీననకు రెయీళలి 

• జభమతేల్ అఖఫహ్   ై7 కాంకయ మళ్ైళ 
విసమలి. ఒకోా కాంకయ మభని ఒకోాస్మి 
విసయుత, ఏడిాంటినీ విసమలి – అాంతేగని 
ఏడిాంటిని ఒకవస్మ ివిసయమద్ఽ 

మౌభునాహర్  

• నృస్ిల ో హి అల ో హృ అకార్ అని లకలి 



1 2 3 

జ్భరతేల్ అఖఫహ్  ై భలతామే ఏడె కంకయ రళ్ైు విసరలి  

ద్ఽల్ హజె్హ్ 10వ తేదీ 











ఖఽరునీ 



ద్ఽల్ హిజె్హ్ 10వ తేద ీ

• ఫలి వువునఽ ఖఽమానీ చేమ లి  
• తల రెాంటరర కలు గొమిగిాంచఽకోరలి  
• ఇహ్రాం ద్ఽసఽి లు విడిచి  టాు లి 

మౌభునాహర్  

• తరప  ఇనూద్హ్/జిమ యహ్ చేమ లి 

• సభీ నడ్క ూమిి చేమ లి 

• భ భూలు ద్ఽసఽి లోో  మీననలో గడ్నులి  
• మీననలో మతరే ళ్ైళ గడ్నులి 



ద్ఽల్ హిజెహ్ 11వ తేద ీ

• క్రాంది భూడ్ె జభమతేల ై రత్త దనని ై 
ఏడ్ె ఏడ్ె చొుపన కాంకయమళ్ైళ విసమలి 

 జభమతేసఽుగర  
 జభమతేల్ వుస్ి   
 జభమతేల్ అఖఫహ్ 
 దొహర్ నఽాండ ిభగిరబ్ నభ జు వయకు   

మౌభుతిష్రఖ్ 



1 2 3 

ద్ఽల్ హిజె్హ్ 11వ తేదీ , దొహర్ఖ నభలజు తరాత: 

భుంద్ఽగ (ముద్టి్) జ్భరతేసఽు గర   ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

2వ జ్భరతే వ ైు కొంచెం భుంద్ఽకు పోయ, కఫయ దికుొకు తరిగి ద్ఽఆ చేమలలి.  
తరాత (రజండవ) జ్భరతేల్ వుస్తు   ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

3వ జ్భరతే వ ైు కొంచెం భుంద్ఽకు పోయ, కఫయ దికుొకు తరిగి ద్ఽఆ చేమలలి 

తరాత (భూడవ) జ్భరతేల్ అఖఫహ్  ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

ఇుడె ద్ఽఆ చేమకడద్ఽ. మీనాకు భయలి వచిు, అకొడే రతా గడపలి  



ద్ఽల్ హిజెహ్ 11వ తేదీ 

• దొహర్ నఽాండి భగిరబ్ ల భధా భూడ్ె 
జభమతేల  ైకాంకయ మళ్ైళ విసమలి 
• నభ జులు ఖస్ర చేస్, రటి నిమణీత రేళ్లోో  
ూమిి చేమ లి  
• మీననలో మత్తర గడ్నులి 

• రత్త కాంకయ మభ విస్మవటుడ్ె ఇల  
లకలి  



ద్ఽల్ హిజెహ్ 12వ తేదీ  
• దొహర్ నాండి భగిరబ్ ల భధా భూడ్ె 
జభమతేల  ైకాంకయ మళ్ైళ విసమలి  
• నభ జులు ఖస్ర చేస్, రట ినిమణీత రేళ్లోో   
ూమిి చేమ లి  
• సామాసిభమ నిక్ భుాందే మీనన 
వదిలి టాు లి* 



1 2 3 

ద్ఽల్ హిజె్హ్ 11వ తేదీ , దొహర్ఖ నభలజు తరాత: 

భుంద్ఽగ (ముద్ట్ి) జ్భరతేసఽు గర   ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

2వ జ్భరతే వ ైు కొంచెం భుంద్ఽకు పోయ, కఫయ దికుొకు తరిగి ద్ఽఆ చేమలలి.  
తరాత (రజండవ) జ్భరతేల్ వుస్తు   ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

3వ జ్భరతే వ ైు కొంచెం భుంద్ఽకు పోయ, కఫయ దికుొకు తరిగి ద్ఽఆ చేమలలి 

తరాత (భూడవ) జ్భరతేల్ అఖఫహ్  ై 7 కంకయ రళ్ైు విసరలి 

ఇుడె ద్ఽఆ చేమకడద్ఽ. మీనాకు భయలి వచిు, అకొడే రతా గడపలి  



ద్ఽల్ హిజెహ్ 13వ తేదీ 
• దొహర్ నాండి భగిరబ్ ల భధా భూడ్ె 
జభమతేల  ైకాంకయ మళ్ైళ విసమలి  

• నభ జులు ఖస్ర చేస్, రటి నిమణీత రేళ్లోో   
ూమిి చేమ లి  
• భగిరబ్ లోలే మీనన వదిలి  టాు లి 



జ్భరత్ – ాతేాక సాచనల్ు  
• కాంకయ మళ్ైళ స్ నగ గిాంజలాంత చినావిగ 
ఉాండనలి ఏయుకోరలి  
• జభమతేల ద్గగయకు రెలుళ,మళ్ైళ విసమలి  
• మళ్ైళ విస్మవటుడ్ె ఇతయులకు హ్ని 
కలగకుాండన జాగరతి డనలి  
• చ ుపలు, స్స్లు, గొడ్ెగులు విసయవద్ఽు  

• జనసభూహాంలో క్రాందిక ్వాంగవద్ఽు   
• జభమతే కటుడ్ాం  ైన ేవిసమలి  



జ్భరత్ – ాతేాక సాచనల్ు  
• అవసయబ ైత ే మీయు ఇతయుల తయుపున 
కడన మళ్ైళ విసయవచఽు  
• బమాం వలన సేమాంగ రెళ్ళకుాండన మీ 
కాంకయ మళ్ళనఽ ఇతయులకు ఇవేడ్ాం తగద్ఽ.  
• ఇతయులు మళ్ైళ కడన విసయవలస్ వస్తి , 
భుాంద్ఽగ మీ కాంకయ మళ్ైళ విస్మి, ఆ 
తమేత ఇతయుల కాంకయ మళ్ైళ విసమలి 



తవఫ్ అల్ విదా  
• తరఫ్ అల్ విదన తపక ూమిి చేమ లి 

 సభీ నడ్క లేద్ఽ 
 ఇది ూమిి చేస్న రెాంటన ే తభ తభ 
ఇళ్ళకు త్తయుగు రమ ణాం ముద్ల టాు లి.  



సు ీల్ కొయకు ాతేాక సాచనల్ు 
• సి్లీ రెాంట భహిరమ్ తపక ఉాండనలి 

• ఇద్ుహ్ నిమణక్ష్ణ కలాంలో సి్లీు హజ్ కొయకు 
రెళ్ళమద్ఽ  

• ఒకరేళ్ ఎవమ ైనన సి్ ీయకిస్ర వాం వలన 
అమివుద్ధ స్ోత్తలో ఉాంటే, ఆబ  గుసఽల్ 
చేస్, ఇహ్రాం నిమాత్ చేసఽకోరలి.  

• సి్లీ కొయకు రతేాకబ ైన ఇహ్రాం ద్ఽసఽి లు 
లేమీ లేవు.  



సు ీల్ కొయకు ాతేాక సాచనల్ు 
• బేజోళ్ైళ తొడ్ెకోావచఽు, కనీ చేత్త 
గౌో సఽలు తొడ్ెకోామద్ఽ. 

• అమివుద్ధ స్ోత్తలో తరఫ్ & నభ జులు 
తప ఆబ  హజ్ ఆచయణలనీా చేమ లి. 

• ఆబ  ము లోనే ఉాండనలి 

• తరఫ్ లో సి్లీ కొయకు యభల్ లేద్ఽ.  
•  సి్లీు సభీలో ఆకుచు ల ైటో భధా 
రేగాంగ నడ్వ వలస్న అవసయాం లేద్ఽ.  



సు ీల్ కొయకు ాతేాక సాచనల్ు 

• ఉభరహ్ / హజ్ తమేత తల రెాంటరర కలనఽ 
అాంగుళ్ాంలో భూడ్వ వాంతే వయకు 
కతి్తమిాంచఽకోరలి. 

 



సు ీల్ కొయకు ాతేాక సాచనల్ు 
• 8వ తేద ీవయకు ఒకరేళ్ ఆబ  తరఫ్ అల్ 
ఉభరహ్ చేమలేని స్ోత్తలో ఉాంట,ే ఆబ  
హజ్ నిమాత్ చేస్, మీననకు రెయీళలి. 
తరఫ్ అల్ ఇనూద్హ్ భమిము సభీ 
తప ఆబ  ఇతయ హజ్ ఆచయణలనీా ూమిి 
చేమ లి. మివుద్ధబ ైన తమేత ఆబ  
తరఫ్ అల్ ఇనూద్హ్ & సభీ ూమిి 
చేమ లి. అది ఆబ  ఉభరహ్ భమిము 
హజ్ – మ ాండిాంట ికొయకు సమినుథ తేాంద.ి  



సు ీల్ కొయకు ాతేాక సాచనల్ు 

• ఫహిషేు  / ుయుటి యకిస్ర వాం ఉనా సి్లీకు 
తరఫ్ అల్ విదన నఽాండి మినహ్భాంు 
ఉాంద.ి  



హజ్ ల్ో జ్రిగే తుల్ు  
• సామాసిభమాం కక భుాందే అయపహ్  
బ ైదననననిా వద్లి రేముట 

• సామోాద్మాం అభన తమేత భుజులిపహ్ 
వద్ఽలుట 

• తహలుో ఖ్ లేదన హలఖ్ చేమక నుథ వుట 

• జభమతేల ై కాంకయ మళ్ైళ విసయక నుథ వుట  
• ద్ఽల్ హిజెహ్ 10, 11 & 12 వ తేదీ మతరే లనఽ 
మీననలో గడ్కనుథ వుట * 

• ుయుషేలు తరఫ్ అల్ విదన చేమకనుథ వుట 



“ఓ అల్లా హ్, 
భుహభమద్  ై 
దీవ నల్ు భరిము 
శంత ంుగక. 
ఓఅల్లా హ్, నేనఽ నీ 
అనఽగరహ్ల్నఽ వేడె 
కుంట్టనాననఽ.” 


